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RESUMO

A crise hídrica que vem ocorrendo no sudeste do Brasil desde 2014 tem levado a população, de um modo geral, a repensar a utilização irracional dos recursos hídricos praticado

por nossa sociedade. Entretanto as ações da sociedade civil para combater o problema não são efetivas.  Esse projeto tem como finalidade informar e promover a mobilização

dos alunos, e toda a comunidade para as questões associadas à importância da participação de todos os setores da sociedade na gestão dos recursos hídricos. O trabalho está

sendo desenvolvido em duas escolas em Ubá, uma Municipal de ensino fundamental e outra Estadual que oferta o ensino fundamental e médio. Através de palestras e oficinas

pedagógicas as comunidades escolares foram informadas do diagnóstico da Bacia do Rio Ubá, muitos foram surpreendidos, não sabiam que a bacia que habitavam estava tão

degradada. Eles chamaram atenção da falta de tratamento do esgoto sanitário doméstico no município, relataram que o odor é desagradável nas ruas próximas ao ribeirão Ubá.

Foram discutidos alguns conceitos com os mesmos, sobre a Gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, muitos ficaram entusiasmados e interrogando sobre

como participar para preservar e conservar os recursos hídricos na bacia. Relataram ideias, que podem ser utilizadas em suas casas, e bairros para promover o uso racional da

água,  mencionaram a falta de comunicação entre os diferentes setores da sociedade, segundo os mesmos, muitos habitantes do município, não tem o mínimo de informação

sobre ribeirão que corta a cidade.  No final das atividades ficou a mensagem para a comunidade “a água é um elemento essencial que contribui para a promoção e melhoria da

qualidade de vida, porém é um recurso finito e vulnerável que deve ser utilizado racionalmente, que todo cidadão é responsável para sua preservação e conservação em ótima

qualidade e  quantidade”. Acreditam que devido à falta de informação, o ribeirão Ubá está em situação tão precária.
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